
Sikkerhedskortet 
 
Vejledning om udfyldelse af APB forside til SDS* 

Dato 17-11-2014 Arbejdspladsbrugsanvisning 
Navn på etiket Her anføres det produktnavn, der er aflæst på produktets etiket. Efter produktnavnet anføres producentens navn i 

parentes, fx (Byg Lim). Det vil gøre det lettere at fremsøge den rigtige arbejdspladsbrugsanvisning elektronisk, fordi 
produktnavnet ikke altid er en entydig identifikation af produktet og det tilhørende sikkerhedsdatablad(SDS).** 

Navn på sikkerheds- 
datablad (SDS)** 

Her anføres det produktnavn, der er anført som identifikationsnavn på sikkerhedsdatabladet i SDS punkt 1.1. 

Indkøbes hos Hvis det er relevant anføres navn, adresse, telefonnummer og hjemmesideadresse på den forretning, hvor 
produktet skal købes. Det er bl.a. relevant for B/A virksomheder hvor medarbejdere (fx ud fra en positivliste) 
indkøber de produkter, der anvendes. 

Anvendelse Beskriv helt kort hvad produktet anvendes til, og hvor det anvendes. (Se også SDS punkt 1.2, 7 og 10) 
Opbevaringssted Beskriv helt kort hvor produktet opbevares på virksomheden, fx kemikalierum og bilerne. 

Hvis der er særlige krav til opbevaring, fx kølig opbevaring, adskilt fra andre kemikalier, sikre kemisk stabilitet osv. 
anføres det her. (Se også SDS punkt. 7 og 10) 

Anvendelses-begrænsning Nødvendigheden af følgende skal overvejes og beskrives helt kort: 
1. Må ikke bruges af: fx ” Må ikke bruges af unge under 18 år med mindre der er lærlingeforhold, og de er over 

15 år” 
2. Må ikke bruges til…. 
3. Uddannelseskrav, fx v. arbejde med epoxy, polyuretan eller asfalt 
4. Oplysning om evt. indhold af kræftfremkaldende stoffer 
5. Må kun bruges til….. 
6. Kemisk stabilitet forudsætter……. 
(Se også SDS punkt. 1.2, 2, 10, 15 og 16)  

Ventilation, indkapsling, 
forbud mv. (beskyttelses-
foranstaltninger) 

Nødvendigheden af følgende foranstaltninger skal overvejes og beskrives helt kort: 
1. Krav om indkapsling mv., hvilken type og hvor findes den. 
2. Krav om ventilation, hvilken og hvor findes den. 
3. Forbud mod antændelseskilder som åben ild, rygning og varme. 
Følgende anføres altid her: 
”Ingen indtagelse af fødevarer, drikkevarer og rygning. Sørg for god hygiejne” (se også SDS punkt 7, 8 og 15) 

Værnemidler 
(beskyttelsesforanstaltning
er)  
 

Nødvendigheden af følgende foranstaltninger skal overvejes og beskrives helt kort: 
1. Luftforsynet åndedrætsværn? (type anføres) 
2. Filtrerende åndedrætsværn? (type anføres) 
3. Handsker (type anføres) 
4. Beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm? (type anføres) 
5. Andet fx overtræksdragt, beskyttelsesdragt, forklæde, særlige beskyttelsesstøvler/-sko? (type anføres) 
For evt. andre anvendelser end de beskrevne henvises evt. til MAL- kode 
 (se også SDS punkt 2, 7, 8 og 15) 

 
Hvis der er MAL-kode for produktet oplyses den. (Bemærk, at det ikke er entydigt hvor MAL- kode anføres i SDS. 
Det er derfor ofte nødvendigt at søge efter den flere forskellige steder i SDS) 

Førstehjælp  Følgende beskrives altid helt kort: 
1. Type af førstehjælpsudstyr, fx i form af: forbindingskasse (altid), øjenskylleflaske, nødbruser mv.  
2. Hvor opbevares og hentes førstehjælpsudstyret? 

Brandbekæmpelse  
 

Følgende beskrives altid helt kort: 
1. Type slukningsmedie og hvor findes slukningsmediet? 
2. Evt. brug af værnemidler ved brandbekæmpelse (Se også SDS punkt 5) 

Forholdsregler ved spild og 
uheld 
 

Følgende beskrives altid helt kort: 
Mindre spild 
1. Type af opsamlingsmateriale (fx papir beregnet hertil, klude, kattegrus) 

Hvor findes opsamlingsmediet? 
2. Evt. brug af værnemidler ved opsamling af spild 
Større spild:  
1. Stop udslip - hvis det er forsvarligt og muligt (Se også SDS punkt 6) 

Tansport Nødvendigheden af følgende foranstaltninger skal overvejes og beskrives helt kort: 
Skal der anvendes særlig foranstaltninger ved transport, fx sikring af trykflasker mod at vælte, sikring mod påkørsel, 
opbevaring adskilt fra visse andre kemikalier, kemisk stabilitet forudsætter… osv. (se også SDS punkt 7, 10 og 14) 

Telefonnr. ved uheld Ved behov: 112 (hvis det er muligt underrettes ledelsen hurtigst muligt) 

Sikkerhedsdatablad  Se supplerende oplysninger på sikkerhedsdatablad: Link 

Udlevering af nyt udstyr Her anføres det hvor der sker udlevering af nye værnemidler, førstehjælps-, brandsluknings- og opsamlingsudstyr 

Udarbejdet af Navn på person / firma: Fx Sonja Ploug Jensen 5A ApS, Usserød Kongevej 97 A, 2970 Hørsholm 

* Disse oplysninger i form af en forside til sikkerhedsdatabladet fra leverandøren og producenten (SDS) udgør sammen med SDS den 

lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisning (APB), **Produktnavnet på etiketten er, selvom det er et lovkrav, ikke altid identisk med 

identifikationsnavnet på det sikkerhedsdatablad (SDS), der modtages fra leverandøren. For at udgå usikkerhed om korrekt produktnavn 

angives begge navne i arbejdspladsbrugsanvisningen 


